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תיקון עיוותי השוק
במכתב ששלח השבוע נשיא הלשכה סו”ב שלמה אייזיק לממונה על שוק ההון הוא
מפרט את עמדת הלשכה בנושא תזכיר החוק להוספת ענף ביטוח בריאות לרישיון
סוכן ביטוח “ ‰יש להוסיף בחינה ייעודית לענף הבריאות ,לבנות כללים להתמחות
משולבת ולחייב גופים מוסדיים לאחוז ברישיון כדין” > עמ' 2

מגדלור פיננסי

חבות מעבידים

יו”ר ועדת הפיננסים ,סו”ב
דידי פרידלנדר ,בראיון
לקראת כנס הפיננסים של
הלשכה שיערך ב־16.6

האם חברת הביטוח
רשאית להפחית את
חובות המעביד מתגמולי
הביטוח של העובדים?

> עמ' 6

> עמ' 14

כנס פיננסים ה8-
 2022ע"ש ארז גוטמן ז"ל

בין משתתפי הכנס
אביב גוטליב

ח"כ אלי כהן

סו"ב דידי פרידלנדר
יו"ר הוועדה לפיננסים

אריק פינטו

עמליה דואק

הסקר השנתי

אייל בן יעיש

שר הכלכלה והתעשייה לשעבר

מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר

רב שיח  -מנהלי בתי ההשקעות

התנודתיות בשוק הגמל -
בחירה פופוליסטית או השקעה חכמה

מנחת הכנס ,חדשות ערוץ 12

שביעות רצון הסוכנים
בענף הפיננסים

להרשמה לכנס  -לחצו כאן

16.6.2022
ביתן  ,10אקספו תל אביב

סוכן הביטוח

כמגדלור פיננסי
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הלשכה לרשות" :יש לחייב ברישיון
כל מי שעוסק בתיווך מוצרי בריאות"
בתגובה להצעת החוק להוספת ענף בריאות לרישיון סוכן ,ממליצה הלשכה גם להרחיב את הרישיון
לסוכן בתחום הבריאות לכל ענף הסיכונים > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פרסום תזכיר החוק של משרד
האוצר להוספת ענף ביטוח בריאות
לרישיון סוכן ביטוח ,העביר נשיא
הלשכה סו"ב שלמה אייזיק ,לרשות שוק ההון,
את עמדת הלשכה בנושא.
הלשכה תומכת עקרונית בהצעת החקיקה,
לנוכח העובדה שמוצרי ביטוח הדורשים
התמקצעות ייחודית "ואולם ,לטעמה של הלשכה
יש קודם לכן להכיר בעיוותי שוק קיימים על
מנת ליישם את כוונת תזכיר החוק באופן ראוי".

אייזיק" .יש להתאים את
הביטוח לצרכיו האישיים
של המועמד לביטוח"
| צילום :באדיבות יונט

רישיון לעוסק בתיווך

לכן ,דורשת הלשכה כי תיווך בביטוח מוצרי
הבריאות המבוצע באמצעות גוף מוסדי חייב
אף הוא להיעשות באמצעות מי שאוחז ברישיון
בלבד" .יש בכך כדי לתת מענה למוכרנים
בחברות הפועלים בשוק ללא רישיון כדין
ומשווקים למועמד לביטוח את מוצר הבריאות
מבלי שיש בידם את הבנת השוק הנדרשת ,מבלי
שיש בידם היכרות כלשהי עם לקוח הקצה ומבלי
שהם נחשפו אי פעם למוצרים שאינם קשורים
לחברת הביטוח בה הם מועסקים (ברוב המקרים
באופן זמני)".

תכלית התיקון

לאור האמור ,נדרש להוסיף ולעדכן בטיוטת
תזכיר החוק כי העוסק בתיווך בביטוח בריאות
במסגרת גוף מוסדי יהיה מחויב לאחוז ברישיון
כדין וזאת על מנת לעמוד על ההתמקצעות
הנדרשת בענף המחייב ,זאת ויש בכך כדי
להשלים את תכליתו של התיקון כעולה מדברי
ההסבר" :לוודא כי בעל הרישיון שמתווך בין
מבטח לבין לקוח יהיה אדם מקצועי ובעל יכולת
להתאים את המוצר הבריאותי לצרכיו ולטעמיו
האישיים של כל לקוח ולקוח .בעל הרישיון
יהיה בעל ידע לאפיין את צרכיו הביטוחים של
המבוטח ולהתאים את מוצר הביטוח המורכב
לאותם צרכים".
נוסח הסעיף שמציעה הלשכה להוספתו
במסגרת טיוטת תזכיר החוק:
"לא יעסוק אדם בתיווך לביטוח בענף הבריאות,

ביטוח
ופיננסים

אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות ( )1או
( )2שלהלן ,ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:
( )1בעל רישיון סוכן ביטוח ,בענף ביטוח
בריאות כהגדרתו בסעיף (28א) ג()1
( )2שניתן לו לפי סעיף  25או  26לחוק זה; גוף
מוסדי  -ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בתיווך
מוצרי בריאות הוא בעל רישיון כאמור בפסקה
(.")1

הרחבת הגדרת הענף

"יש מקום לייחד את ענף הבריאות יחד עם
מוצרי ביטוח סיכונים המוכרים לנו מענף החיים/
פנסיוני.

כך למשל ,ביטוח חיים למקרה פטירה (לרבות
ביטוח אגב משכנתא) ,ביטוח למקרה מוות
מתאונה ,ביטוח נכויות יחד עם ביטוחים מעולם
הבריאות יוגדרו כולם יחד תחת "ענף סיכוני
חיים".
הצעתנו לעיל תוביל לכך שתערך הבחנה
ברורה וראויה יותר בין מי שמחזיק ברישוי
באחד מארבעת הענפים הבאים כאשר לכל אחד
מהענפים יש את המכנה המשותף לעוסק בתחומו:
 ענף הפנסיוני והפיננסי  -ענף שאף קיבל חקיקה
ייעודית ברבות השנים .עוד מוצע כי לצד המילה
פנסיוני תצטרף המילה "הפיננסי" שהרי מי
שעוסק בענף זה מעמיק בנכסיו של האדם

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | | 03כתיבה :רונית מורגנשטרן ,מערכת "ביטוח פיננסים" |
מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :יעקב בן שלוש ,טלפון050-7708848 :
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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ביניהם נכסיו הפיננסיים שאינם דווקא פנסיוניים.
 ענף האלמנטרי (כללי)  -אשר נבדל מעצם
היותו בתחום הרכוש והחבויות.
 ענף הימי והאווירי  -ייחודיותו ברורה ואף יש
לשמרו.
 ענף הסיכונים  -המכנה המשותף הרחב בתחום
זה בא לידי ביטוי בהתבוננות מעמיקה בסיכונים
שאדם חווה במהלך חייו ומשכך יש לייחד לכך
רישוי העומד בפני עצמו.

בחינה ייעודית

לדעת הלשכה יש לייצר בחינה ייעודית
למעוניינים לאחוז ברישיון ביטוח בענף הבריאות
(סיכונים)" .להפגנת ידע בענף זה חשיבות
ובדגש על היכרות המועמד לקבלת רישיון
בענף הבריאות (סיכונים) עם מוצרי עבר שאינם
משווקים עוד היום והכל במטרה לעמוד על
ההבחנות השונות בין גרסאות פוליסות הבריאות
(סיכונים) לאורך השנים ומתוך שאיפה למנוע
פגיעה במבוטחים קיימים".
בהיותה הגוף הרשמי המייצג של סוכני הביטוח
בישראל ובהיותה הגוף שבין מטרותיו לפעול
לטובתם ,הלשכה מבקשת לקחת חלק בבניית
בחינת ההסמכה לקבלת רישיון סוכן ביטוח בענף

|  2ביוני 2022

הבריאות (סיכונים).

כללים להתמחות משולבת

"לאור העובדה כי השינוי בחוק יוביל לארבעה
ענפים שונים הדורשים רישיון ,רצוי שכללי
ההתמחות יעודכנו בכל הנוגע למי שמעוניין

חופפת בעד שני הענפים הבאים יחדיו :ענף
פנסיוני  +ענף בריאות (סיכונים) או ענף כללי
 +ענף בריאות (סיכונים) .עוד מוצע כי מי שבחר
לבצע 'התמחות משולבת' ידרש להתמחות שפרק
הזמן שלה לא יעלה על תשעה חודשים ובכפוף
לכללי התמחות נאותה".

"יש לתת מענה למוכרנים בחברות הפועלים בשוק
ללא רישיון כדין ומשווקים למועמד לביטוח את מוצר
הבריאות מבלי שיש בידם את הבנת השוק הנדרשת"
לבצע התמחות במספר ענפים יחדיו.
"כך למשל ,ברור כי קיימים ממשקים בפעילות
סוכן ביטוח בענפי החיים והכללי לענף הבריאות
(כפי שאנו מכירים כיום) ומשכך ,נראה כי יש
צורך לייצר כללים ל'התמחות משולבת' למי
שעמד בבחינות הגמר ,אותה עת ,בענף הפנסיוני,
כללי ובריאות.
"על כן ,מוצע כי ניתן יהיה לבצע התמחות

סו"ב נחמה גולדווסר ,יו"ר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכה ,מוסיפה" :אנחנו תומכים
בהחלט בהוספת ענף הבריאות לרישיון סוכן,
משום שזה מעמיד את הסוכן באור מקצועי יותר
ומדייק את התחום.
"עד היום סוכני בריאות השתלמו בתחום
באמצעות קורסים והשתלמויות שמצאו בכוחות
עצמם ,ואסדרת הנושא בחקיקה היא מבורכת".

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
רה חדשה ו קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מהדוספרו של יעקבישראל״
חבויות ב
ל
״ביטוח
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

לא משנה לאן
אתם רוצים להגיע,

משנה באיזה
מסלול תבחרו.

חדש! הפניקס זהיר  -מסלול באחריות:
כל היתרונות של פוליסת המקיף הנרחב
במחיר משתלם במיוחד.
פרטים בעלון המצורף >>
פרטים במערך הסוכנים
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"סוכן הביטוח כמגדלור פיננסי"
בלשכת סוכני הביטוח מצפים להשתתפות שיא בכנס הפיננסים הפרונטלי שיתקיים ב־ 16ביוני,
באקספו תל אביב ⋅ סקר שביעות הרצון ,שתוצאותיו יפורסמו בכנס ,כולל השנה התייחסות ספציפית
לשיווק הישיר בענף הפיננסים ולפגיעה בפרנסת הסוכנים מצד חברות הביטוח ובתי ההשקעות
> רונית מורגנשטרן

ה

יענות שיא בהרשמה לכנס הפיננסים
של הלשכה; בתוך ימים ספורים מאז
נפתחה ההרשמה ,נרשמו למעלה מ־400
סוכנות וסוכנים לכנס שיתקיים ב־ 16ביוני במרכז
הכנסים אקספו בתל אביב.
כנס הפיננסים ה־ 8ע"ש ארז גוטמן ז"ל ,הוא
הכנס המקצועי הפרונטלי הראשון המתקיים מאז
תקופת הקורונה .בכנס ישתתפו בכירי חברות
הביטוח ובתי ההשקעות ,ובכירים נוספים במשק.
את הכנס תנחה עמליה דואק ,כתבת כלכלית
ומגישה בחדשות ערוץ  ,12שגם תנחה את שני
הפאנלים המקצועיים בכנס.
את הכנס תפתח הרצאתו של ד"ר אדם רויטר,
יו"ר חברת הייעוץ לחברות "חיסונים פיננסיים"
שידבר על איך הפכה ישראל לסיפור הצלחה.
בין היתר ,יציג ד"ר רויטר נתונים לפיהם המשק
הישראלי צמח מתחילת המאה ה־ 21ב־112%
לעומת ממוצע של  43%בלבד במדינות ה־.OECD
אריק פינטו ,מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר
וכיום יו"ר דירקטוריון בית ההשקעות למטבעות
דיגיטליים ( Hilltopהילטופ) ,יעסוק בהרצאתו
בעולם הקריפטו.

סקר שביעות רצון

במרכז הכנס יפורסמו תוצאות סקר שביעות
הרצון של סוכני וסוכנות הלשכה מחברות הביטוח
ובתי ההשקעות ,בתחום הפיננסים.
לדברי סו"ב דידי פרידלנדלר ,יו"ר ועדת
הפיננסים בלשכה" :הסקר כולל שאלות ,כמו בכל
שנה ,על שביעות הרצון של הסוכנים והסוכנות

צילוםshutterstock :

מהעבודה השוטפת עם הגופים המוסדיים מולם
הם עובדים בתחום הפיננסים .יחד עם זאת ,השנה
הוספנו שאלות שמתייחסות ספציפית להוגנות
חברות הביטוח ובתי ההשקעות בדמי הניהול
ועמלות הסוכנים ,והתחרות שמקיימים גופים אלה
באמצעות שיווק ישיר שלהם על חשבון סוכניהם.
במילים אחרות ,עד כמה החברות/בתי ההשקעות
מסייעים לסוכנים שלהם כדי לקבל עסק ,או שהם
בעצם מתחרים בהם?.

"בכנס יהיו שני רבי־שיח
עם מנכ"לי חברות ביטוח
ובתי השקעות .הראשון
בתחום ההשקעות
האלטרנטיביות והשני
יעסוק בתחום קופות הגמל"

דידי פרידלנדר" .הרצאות מקצועיות בתחום הפיננסים

להעשרת עולמם המקצועי של הסוכנים" | צילום :גיא קרן

"בחרנו להוסיף התייחסות ספציפית זו בסקר
לאור התופעה הגוברת ותלונות סוכנים בעקבותיה,
שבה חברות ביטוח ובתי השקעות פונים לגופים

ומציעים הורדה משמעותית בדמי הניהול ,אך
מתנים אותה בכך שסוכן לא יהיה שותף בעסקה.
תוצאות הסקר בנושא זה ילמדו אותנו כיצד
לפעול .התוצאות גם יובאו בפני מנכ"לי החברות
ובתי ההשקעות ,שישתתפו בפאנלים המקצועיים,
כדי שיגיבו עליהן".
יש לציין ,כי בגיליון האחרון של "ביטוח
ופיננסים" התייחסנו בהרחבה לנושא זה ,שבו טען
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק ,כי התופעה
המדוברת היא גם בניגוד לחוק בכל הנוגע לביטול
הזיקה שבין דמי הניהול לעמלת הסוכן ,והיא גם
פוגעת במבוטח שרוצה ליווי של סוכן ביטוח ,וזה
נמנע ממנו .הלשכה תפעל נגד התנהלות גופים
מוסדיים גם באמצעים משפטיים ,הדגיש אייזיק.

פאנלים מקצועיים

בכנס יהיו שני רבי־שיח שהמשתתפים בהם
יהיו כולם מנכ"לים של חברות ביטוח ובתי
השקעות .לדברי פרילנדר ,אחד הפאנלים יעסוק
בתחום ההשקעות האלטרנטיביות ,תחת הכותרת:
"פתרונות אלטרנטיביים בעולם הפיננסים";
הפאנל השני יעסוק בתחום קופות הגמל תחת
הכותרת "התנודתיות בשוק הגמל".
בנוסף ,יערכו הרצאות מקצועיות בתחום
הפיננסים להעשרת עולמם המקצועי של הסוכנים
משתתפי הכנס.

יוני 2022

הודעה חשובה

הכשרת סוכנים לצורך יישום
אחר הוראות חוזר צירוף לביטוח
הנכנסות לתוקף ביום 2.7.2022
ביום  2.7.2022יכנס לתוקפו חוזר "צירוף לביטוח  -תיקון" (להלן" :החוזר").
בהתאם להוראות החוזר ,צירוף לביטוח של אזרחים ותיקים (שמלאו להם  67שנים) יבוצע רק באמצעות מי שהוכשר לכך.

"גורם משווק או מי מטעמו יבצע שיחת צירוף לביטוח עם מועמד לביטוח שהוא אזרח ותיק על ידי נציג
שירות שעבר הכשרה למתן שירות לאוכלוסיה זו" (מתוך סעיף יא לחוזר).
הלשכה נערכה לגיבוש תכנית הכשרה לחברי הלשכה לצורך יישום אחר הוראות החוזר ובמהלך חודש יוני יערכו שלושה
ימי עיון מרוכזים ,בפריסה ארצית ,שמטרתם לבצע את ההכשרה הנדרשת ,ובנוסף ,להעניק לסוכן כלים יישומיים הקשורים
בהוראות חוזר הצירוף .התכנים יועברו בהרחבה על-ידי:
ד"ר אלכס קפלון ,כלכלן אריכות ימים  -הכשרה בנושא" :התארכות תוחלת החיים ,הברכה ,האתגר וההזדמנויות".
עו"ד יניב מאיר ,יועץ מקצועי ללשכה  -היבטים מקצועיים-משפטיים בהוראות חוזר צירוף לביטוח.

SAVE THE DATE

לשם הנוחות ,ימי העיון יתקיימו במסגרת אקדמית ובפריסה ארצית ,לבחירתכם ,כמפורט להלן:

איזור הדרום  -בתאריך  23.6.2022במכללת אשקלון
איזור המרכז  -בתאריך  26.6.2022באוניברסיטת תל-אביב
איזור הצפון  -בתאריך  28.6.2022באוניברסיטת חיפה

כל אחד מימי העיון יחל בשעה  09:00ויסתיים לקראת השעה  - 14:00לו"ז מפורט ופרטים נוספים
יועברו בהמשך.
בשלב זה ,תכנית ההכשרה מיועדת לסוכני ביטוח חברי לשכה בלבד .בהמשך ,תיבחן פתיחת ההרשמה לשם הכשרת עובדי/ות
משרד הסוכן.
שימו לב:
הנפקת תעודת הסמכה בדבר ההכשרה המתחייבת על-פי הוראות החוזר תוענק בסיום יום ההכשרה ובכפוף לנוכחות מלאה.
ההכשרה תתקיים ללא עלות לסוכני ביטוח חברי הלשכה ומותנית ברישום מראש.

להרשמה  -לחצו כאן
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הדור הצעיר  מדור חדש

|  2ביוני 2022

"אני יכול לעזור ללקוחות לצבור יותר לגיל
פרישה ולהיות לצידם בזמן תביעה וחוסר ודאות"
מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים ,הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ והפעם :סו"ב סהר
ביטון ,בעל ” Rניהול פיננסים" בחדרה > רונית מורגנשטרן
גיל :בן 30
מצב משפחתי :נשוי לאופיר ואב לשני בנים
רישיון :פנסיוני ואלמנטרי
ותק 9 :שנים
"תחילת הדרך שלי הייתה בחברת ביטוח ,עבדתי כחתם רכב
ודירה וכבר באותם ימים ידעתי שאני רוצה להיות סוכן עצמאי,
לכן עברתי לעבוד בסוכנות והתחלתי תהליכי התמחות בתחום
האלמנטרי ,בסיום ההתמחות הבנתי שאני רוצה להרחיב את
הידע לתחומים נוספים.
זה המקום שבו הפכתי להיות מפקח ב"כלל ביטוח" ,תפקיד
מדהים שלימד אותי המון ונתן לי את הכלים להיות סוכן .לאחר
כ 3-שנים בתפקיד יצאתי להגשים את החלום.
למה בחרת במקצוע זה ומה אתה אוהב בו?
"בחרתי במקצוע הזה כי אני יכול לעשות טוב ללקוחות שלי,
אני יכול לעזור להם לצבור יותר לגיל פרישה ,לעזור להם
לחשוב קדימה ולייצר חסכונות ,להגן על המשפחות שלהם,
לתת להם ערך בהשקעות והלוואות ,להיות לצידם בזמן תביעה
וחוסר וודאות ,להיות אוזן קשבת ומניע לפעולה ,אין אושר
גדול מלעזור לאדם בעת צרה זה ממלא אותי כל יום".
היו קשיים בתחילת הדרך?
"תחילת הדרך לא הייתה קלה ,המעבר ממפקח לסוכן זה מעבר
חד מאוד .הגעתי ממקום מאוד מחבק עם שגרה מובנית ,יעדים,
משימות ,עומס אדיר של עבודה ,אווירה הישגית ודחיפה אדירה
קדימה ,וביום שאתה הופך לעצמאי אתה חייב לשנות הכל,
לשנות את השגרה ,את דפוס העבודה ,ולהיות הכל  -מרמת
הטכנאי מחשבים ועד איש המקצוע ולהביא את עצמך כל יום
ל 100%-שלך .אתה חייב להתאים את עצמך כל יום מחדש לנהל
עסק מאפס ,כל יום לעשות עוד צעד אחד קדימה".
איך אתה מתמודד עם הרגולציה בתחום?
"הרגולציה לא פשוטה ,אני תמיד דואג להתעדכן בחוזרים,
להבין את החוזר ברמה המקצועית וגם לנסות להבין את המגמה
שהוא מנסה לייצר ולנתב את השוק .זה מקשה ברמת ניהול
העסק ובהירות התחזיות קדימה ,אני מרגיש שהשוק שלנו עמוס
ברגולציה עם חובת מסמכים והחתמות ,שלרוב מעומס המידע
לא נגישות ללקוח".
לאיזה יחס אתה זוכה בחברות כסוכן צעיר?
"יש חברות מדהימות שדוחפות קדימה עוזרות ונותנות מענה
ולעיתים יש כאלה שקצת פחות .לרוב זה מורגש יותר בתהליך
תביעה".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"בשאיפה שהסוכנות תמוצב כסוכנות פרימיום עם שלוחות
נוספות ושירותים נלווים שלאו דווקא קשורים לביטוח ,אלא
יותר להקפת הלקוח ומענה לצרכים נוספים".
תן דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.
"לפני כחודשיים פנה אלי בן משפחה שעדיין לא היה מבוטח
שלי ,עם צורך לניתוח מורכב .יש לו ביטוח בריאות ישן והוא
היה בחוסר ודאות מוחלט ,לא ידע מה לעשות ,למי לפנות ,כמה
כסף להוסיף.

סו"ב סהר ביטון" .השוק שלנו עמוס ברגולציה עם חובת מסמכים והחתמות"
| צילום :באדיבות המצולם

"לאחר שבועיים הוא כבר נפגש עם מנתח שהמלצתי לו עליו
וכבר קיבל אישור מלא מחברת הביטוח .לאחר שלושה שבועות
הוא כבר היה אחרי הניתוח ובהחלמה ,היום הוא בין השגרירים
הכי טובים שלי".
טיפים לסוכנים צעירים כמוך?
"כשאתה יוצא לדרך חדשה תבצע הכנה מקדימה  -תדע מי קהל
היעד ,מה דרך הפעולה? מה עושים מחר בבוקר? עם מי עובדים
וכמה? הכנה של תוכנית עבודה ופעולה מסודרת עם רשימת
לקוחות פוטנציאלים זה הבסיס לכל .מעבר לזה ,תבחר איתך
שותפים לדרך ,שמשלימים אותך ,עם ידע וניסיון בתחומים
נוספים לשלך ,שידעו לתת עצה אמיתית ונכונה .אני חלק מבית
סוכן 'תמורה מלאה' בביטוח חיים ופנסיוני ,ובבית סוכן 'כרמים
סוכנות לביטוח' באלמנטרי".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
"להעזר בלשכה כמאגר ידע ,הנגשה של החוזרים ,הנחיות
עבודה רצויה ,דגשים של 'עשה ואל תעשה' מטעם עורך הדין
של הלשכה .אני בטוח שכולנו אנשי מקצוע מעולים אבל
בכנות כל פעם שאני קורא חוזר/מאמר מפורט על ההנחיות אני
משתפר ,הבהרות כאלו לעיתים קרובות יכולות לתת בהירות
בנושא הרגולציה ושיפור העמידה בהנחיות".
איך תרצה להשתלב בלשכה?
"שמח להגיד שאני חלק מוועדת סוכנים צעירים .אני מזמין את
כל הסוכנים הצעירים לבוא ולקחת חלק ,בסוף  -זה העתיד של
כולנו".

אי של יציבות
בשוק סוער

גם בשוק תנודתי
תהיו בטוחים שכלל מובילה בתשואות הפנסיה במסלול הכללי
בשנה ,שלוש ,חמש ועשר השנים האחרונות.
קרן
מקיפה

תשואה בשנה אחת

תשואה בשלוש שנים קלנדריות

תשואה בחמש שנים קלנדריות

תשואה בעשר שנים קלנדריות

 12חודשים
אחרונים

מצטברת

ממוצעת

מצטברת

ממוצעת

מצטברת

ממוצעת

כלל פנסיה

16.63%

8.73%

39.59%

11.76%

54.10%

9.03%

שנה קלנדרית
אחרונה

מדד שארפ איזון אקטוארי דירוג במדד
בחמש שנים בשלוש שנים השירות של
קלנדריות משרד האוצר
קלנדריות

115.09%

7.96%

1.50

0.18%

1

מנורה מבטחים

16.50%

8.82%

34.49%

10.39%

47.96%

8.15%

108.28%

7.61%

1.42

-0.50%

4

מגדל מקפת

15.30%

8.25%

34.84%

10.48%

46.89%

7.99%

98.72%

7.11%

1.52

-0.54%

3

הראל פנסיה

15.04%

7.79%

35.86%

10.76%

49.42%

8.36%

113.15%

7.86%

1.50

-0.09%

2

תשואה לשנה 3 ,שנים 5 ,שנים ו 10 -שנים קלנדריות לתקופה הרלוונטית המסתיימת ביום  31לדצמבר  .2021תשואה ל 12 -חודשים אחרונים
לתקופה המסתיימת ביום  30לאפריל  .2022הנתונים למסלול כללי ב"כלל פנסיה" (מס'  )2002בהשוואה למסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה
המקיפות .המסלולים סגורים למצטרפים חדשים .נתוני התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר ,פנסיה נט .התשואות המוצגות הינן תשואות
כוללות ,לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתי .ד דירוג במדד השירות הינו עפ"י הציון
של קרנות הפנסיה לפי המדד האחרון שפורסם ע"י רשות שוק ההון בחודש אוגוסט  .2021מטרת המידע לעיל לתת מושג בסיסי בלבד אודות
העניין המתוא ,ר אין במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא .טל"ח .כלל פנסיה וגמל בע"מ.
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כל מה שאתם צריכים לדעת על מפגש הפסגה
העולמי של אנשי הביטוח ,הפיננסים והפרישה
הנסיעה השנתית למפגשים השנתיים במסגרת ה־ MDRTהעולמי ,לאחר תקופה של
שנתיים בעקבות הקורונה ,חוזרת .בין התאריכים  26-29.6.22יתקיים בבוסטון מסצ'וסטס
ארה"ב המפגש השנתי בהשתתפות משלחת של חברי ארגון  MDRTישראל

ה

שתתפות בכנס השנתי של  MDRTמהווה
את זריקת המרץ השנתית הגדולה ביותר
שאיש ביטוח ,פיננסים ופרישה יכול
לבקש .במפגש זה יחשפו המשתתפים לאנשי
המקצוע הטובים בעולם בפן האישי ,החברתי
והמקצועי ,שם אנו חברי  MDRTמזקקים את
שליחתנו האישית והמקצועית ,שם אנו נחשפים
לשיטות עבודה בתחומים המקצועיים השונים:
ביטוח חיים ,פרישה ,תכנון פיננסי .שם אנו
לומדים בעצם להעלות את הסטנדרטים של
עצמנו וחוזרים ממוקדים לשנת פעילות עם
מוטיבציה בלתי נגמרת וטיפים שתורמים
להתחדשות באמצעות השראה ומוטיבציה מאנשי
מקצוע שכבר עשו זאת עם תוצאות מוכחות
ומדידות.

מדוע להיות חבר ב־
?MDRT

 .1השליחות שבמקצוע לקריירה מתמשכת.
 .2הגברת התפוקה והמכירות (ברמה מקצועית
ואיכותית).
 .3מקצועיות ולמידה אין סופית  -באמצעות
השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל.
 .4הגברת המוניטין והזדהות אישית  -לאור
ניסיונם של חברי  MDRTמהארץ ומחו"ל.
 .5האדם השלם  -למידה ויישום של טכניקות
לאיזון בין החיים האישיים לחיים המקצועיים.
 .6תמיכה ודרכים לשיפור התקשורת הבין אישית
בין החברים למקצוע ועם הלקוחות.
 .7אפשרויות מגוונות למנהיגות  -במסגרת
הובלת מיזמים חברתיים ובחברות בהנהלת
 MDRTישראל.
ארגון  MDRTישראל עיצב מפת דרכים על מנת
שכל חבר/ה יוכל להנות מתועלות בכל רגע
נתון .אנו קוראים לכם להצטרף וליהנות מכל
שלל הפעילויות.

צילוםshutterstock :

פיתוח מקצועי

הפן המרכזי של הצמיחה המקצועית וההשקעה
בעצמנו הוא הלמידה האין סופית על מנת לייצר
רלוונטיות עבור כולנו אם על ידי הכשרה
אישית לטיפול בלקוחות ואם ע"י למידת השיטה

השתתפות בכנס השנתי מהווה את זריקת המרץ השנתית הגדולה ביותר שאיש ביטוח ,פיננסים ופרישה יכול לבקש

להפעלת אנשי מקצוע לליווי.

הפן המרכזי של
הצמיחה המקצועית
וההשקעה בעצמנו הוא
הלמידה האינסופית

לימודי תעודה גרונטולוגיה
פיננסית
קורס ייחודי שנבנה במיוחד לחברי
ישראל  -לימודי תעודה גרונטולוגיה פיננסית.
מחזור א' מטעם אוניברסיטה חיפה  -בהובלתם
של פרופ' איסי דורון ,דיקן הפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות ,אוניברסיטה חיפה ואלכס
קפלון ,מנהל אקדמי ,מומחה ודוקטורנט
MDRT
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לתחום הגרונטולוגיה הפיננסית .הקורס הינו
בלעדי לחברי  MDRTבהשתתפות  16חברים.
הקורס יעסוק בהיבטים פסיכולוגיים ,פיזיולוגיים,
חברתיים ,משפטיים ופיננסים הקשורים לגיל
השלישי .מתוכננים  10מפגשים בתשלום,
המפגש הראשון ייערך ביום ב' 6.6.22,והאחרון
 קבלת התעודות  -באוניברסיטה חיפה .שארהמפגשים יתקיימו בבית כלל בת"א באירוחם של
יורם נווה ,מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים ושלומי
תמן ,משנה למנכ"ל כלל ,מנהל מערך הסוכנים.
קורס תכנון פרישה ,לאור הצלחת המחזור
הראשון ייפתח מחזור שני (ללא עלות לחברי
.)MDRT
סיימנו מחזור א' של לימודי תעודה לתכנון
פרישה עם חברת מגדלRetirement ,
.Financial Management
בהובלתו של אבי ברוק ,מתכנן פרישה ואחראי
מקצועי ,חיים חדשים .הקורס הותאם לבקשתנו
והכיל הכשרה וחשיפה ייחודיים :הכרת עם אנשי
מקצוע מרכזיים בתחום הפרישה בחברת הביטוח
ואנשי מקצוע חיצוניים וכלל חשיפה לתוכנות
מובילות בתחום הפרישה והתכנון הפיננסי.
אנו ממשיכים ללוות את בוגרי הקורס במפגשים
ותוצאות הקורס ניכרות במודעות ובפעילות
ייחודית בתחום.
בעקבות הצלחת הקורס הראשון אנו
פותחים מחזור נוסף רצ"ב לינק לרישום.

אבני דרך

סיימנו לאחרונה לימודי תעודה בתחום הפיננסי
אבני דרך לתכנון פיננסי בהובלת בית ההשקעות
של הראל ובתמיכתו של יאיר המבורגר ,יו"ר
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ,לימודים אלו
הינם חלק מהכשרה וחשיפה מקצועית לתחום
ההשקעות ,שוק ההון והפיננסים ,שהינו תחום
משמעותי בליווי שלנו את לקוחותינו לאורך
הדרך.
כחלק משלים בתחום הפיננסים אנו מכוונים
לקיים מפגשים בנושאים החמים ולחשוף את
חברי  MDRTלמוצרים הקיימים בשוק ,בתאריך
 12.07.22בשעות הבוקר ,מתוכננת השתלמות
מקצועית עם חברת טריא  -פלטפורמת
השקעות  P2Pוהלוואות חברתיות  -מבין נושאי
ההשתלמות  -סקירת עולם האשראי הבנקאי
והחוץ בנקאי .לו"ז השתלמות מפורט ישלח
בהמשך.
קבוצות הדיון – סמל הארגון הינו שולחן עגול
– משדר את החשיבות של הישיבה המשותפת
(גם וירטואלית),וזאת על מנת להעשיר אחד את
השני בנושאים מקצועיים ובנושאים הקשורים
בצמיחה אישית ועסקית .מצב שמעודד העשרה,
שיתופי פעולה ,התייעצות והפריה הדדית ,כך
שיתרמו להעצמה מקצועית וחברתית של כל
אחת ואחד מאיתנו .קיימות מספר קבוצות שאנו
קוראים לכל אחת ואחד מכם להצטרף אליהן או
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יוסי מנור ז"ל,
1947-2022
כתבה זו מוקדשת לחברנו יוסי מנור ז"ל,
במלאות  30יום ללכתו .יוסי נפטר בזמן
כהונתו כראש מטה אירופה ואוקייניה
בארגון  MDRTהעולמי .יוסי ,TOT ,כיהן
כיו"ר  MDRTישראל וכנשיא כבוד של
לשכת סוכני הביטוח בישראל.
יוסי מנור ז"ל השתתף עד יומו האחרון
והיה הרוח החיה בכל פעילויות ה־MDRT
בעולם ובישראל בפרט והיווה דוגמא עבור
כולנו לאיש מקצוע החותר למצוינות ,חבר
ומנהיג.
יוסי מנור היה פעיל ומעורב במתרחש
בשוק הביטוח בישראל בכלל ובפעילות
הסוכנים בפרט ,פעל עם המון אכפתיות,
אחריות ואהבת האדם והמקצוע .יוסי היה
הישראלי שהגיע הכי רחוק בארגון MDRT
העולמי ,יהי זכרו של יוסי חברנו ברוך לעד.
אנו מרכינים ראש,
בשם חברי והנהלת ארגון  MDRTישראל,
ציבור סוכני הביטוח בישראל ולשכת סוכני
הביטוח
אבשלום מושקוביץ  ,CFPיו"ר.
שלמה אייזיק  ,TOTנשיא לשכת
סוכני הביטוח

לפתוח קבוצה חדשה.
מפגשי העשרה בתחום האדם השלםThe
 Whole Personבמסגרת  MDRTחופשי
על הבר – מפגשים חברתיים לא פורמליים שעד
כה התקיימו בשעות הערב במסגרת וירטואלית
בנושאים הקשורים בהצלחה ,מוטיבציה ,השראה,
בריאות אישית קבלת החלטות ועוד.

התנדבות ויזמות חברתית

מיזם הפרישה פרו בונו למי שידם אינה משגת:
ארגון  MDRTישראל חרת על דגלו את נושא
הנתינה ,הושק מיזם פרישה המשלב בין התנדבות
והיזמות חברתית לבין מיתוג מתכנן הפרישה
חבר  MDRTכמוביל חברתי במסגרת הכנס
השנתי במלון אלמא בזיכרון יעקב ,הושק מיזם
פרישה טיפול פרו בונו בכוונתנו לערך מפגש
ראשון במהלך חודש יולי .2022
לכל חבר  MDRTהמעוניין לקחת חלק במיזם
רצ"ב לינק לרישום.
אנו קוראים לכל החברות והחברים בארגון
 MDRTלקחת חלק בפעילויות של הארגון

יוסי מנור ז"ל

בארץ ובכנסים בחו"ל ולהמשיך להינות ממגוון
אפשרויות .במסגרת החברות קיים עותק
קשיח של המגזין הדו חודשי המכיל כתבות
מקצועיות של מומחים עולמיים בתחום .קיימת
לחברים אפליקציה ייחודית ,המאמן היומי שלך
למוטיבציה והצלחה בתחום האישי והמקצועי,
בתחומי :שירות הלקוחות ,ניהול צוות ,טכנולוגיה,
ניהול עושר ,תכנון פיננסי ,פרישה ועוד.

מפגש למשתתפי הכנס
בבוסטון:
בתאריך  7.6.22יום ג' יתקיים מפגש הכרות,
תדרוך והמלצות למיצוי הנסיעה והשהות בצורה
המיטבית של המשתתפים בכנס העולמי ,החברות
והחברים ובנות/בני זוגם בלשכת סוכני הביטוח
בהשתתפות שלמה אייזיק נשיא הלשכה חבר
.TOT ,MDRT
בנוסף ,לכנס המקצועי מתוכננים שני מפגשים
לחברים מישראל :יום שישי ה־ – 24/6סיור
באוניברסיטת הרווארד .וביום שני 27.06.22
ארוחת ערב משותפת עם בנות/בני הזוג.

ועידת הסוכנים והיועצים ה14-

יום ג' | 21.6.22

אקספו ,ביתן  ,10תל אביב

אתם ממש
לא רוצים
לפספס את

זה

היכנסו .התרשמו .הירשמו
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האומץ לשחרר
אל תחמיצו את ההזדמנות  -יש רגע בחייו של כל עסק שנחוץ לעשות את התפנית
החדה ולקבל החלטות ,אחרת זה יכול להיות מאוחר מידי > סו"ב אתי דמבו

א

ם את/ה סוכן ביטוח עם ותק משמעותי
במקצוע ,אם חגגת  60או  65ואין
בנמצא דור המשך ,הכתבה הזו קוראת
לך להצטרף לקבוצת סוכנים שלא חוששים
מאתגר משמעותי  -לבחון את המשכיות העסק
להצלחה ללא שליטה של המייסד .דור המשך
לא חייב להיות בן ,בת או חתן .זה יכול להיות
אדם חיצוני ,מנכ"ל חיצוני עם כישורים מתאימים
לניהול העסק שלכם .כן ,זה אפשרי וזה אמיתי.
בסוכנות שלנו לקח כשבע שנים להגיע לרגע
הזה .זה לא פשוט .היו ניסיונות רבים שלא הצליחו
אך אינני מגדירה אותם ככישלון אלא כניסיון
שלא עבד .אם תכוונו לזה זה יקרה ,זה מגיע.
מה מעכב אותנו? הפחד מכישלון ואכזבה ,הפחד
משיתוף פעולה ,איבוד שליטה ומשמעות שמילאה
את כל חיינו קודם .הפחד טבעי וקיים ופנים רבות
לו ,לבחירה שלא לפעול ישנן השלכות קריטיות
בהמשך .חברי ואני בוועדה הבין דורית מסמנים
את עצמנו כשגרירים לנושא .אם תרצו לשמוע
יותר אנו זמינים עבורכם.

אל תישארו אדישים

צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

ההבדל הוא עצום וקריטי בין עסק שנערך לרגע
האמת ובין כאלה שמסרבים להסתכל למציאות
בעיניים .אל תישארו אדישים או אל תגידו יש עוד
זמן או בעתיד אתחיל לחשוב על זה .כי בינתיים
הפוטנציאל של התיק איננו מנוצל כראוי.
המהלך של מציאת דור המשך לא מתרחש ביום
אחד ,זהו תהליך רציני וחשוב שחייב להיעשות
בשלבים שמבטיחים הצלחה לכל הצדדים.
הלקוח דורש זמינות ותפקוד מלא ברמה
המקצועית הגבוהה ביותר .שותפים צעירים לדרך
יכולים להחיות ולקדם את כל מה שאנחנו לא

תהליך שחייב להיעשות בשלבים שמבטיחים הצלחה לכל הצדדים

מספיקים או מצליחים להגיע אליו.

התנאים ההכרחיים להצלחה

ישנן דוגמאות חיות בענף שלנו מהן אפשר
ללמוד רבות ,למשל יוסי מנור ז"ל  -כמה חכם
עשה ,העסק שלו בטוח ,מוגן ומפרנס את משפחתו
גם אחרי לכתו מאיתנו .מכיוון שהנושא מורכב
ומאוד אקטואלי בכל המשק הישראלי שהתבגר
והגיע לגיל  ,74ניתן ללמוד את הנושא במרכז
הבינתחומי בקורס שנקרא העברה בין דורית
ובאוניברסיטת תל־אביב ,להב פיתוח מנהלים -
בקורס ניהול עסקים משפחתיים.
הסתכלות לטווח ארוך ,צמיחה ,תקשורת טובה

ויחסים טובים ,אינטליגנציה רגשית ,לקיחת
אחריות והיכולת לעבוד יחד כצוות יעיל.
אין הנחות לבן משפחה וחייבת להיות היכולת
לנהל רגשות ולקיים פגישות הנהלה קבועות
כתנאי הכרחי .כי אז הסיכויים גדולים מאוד
ליציאה לדרך חדשה וצמיחה עסקית משמעותית.
כתבה זו מוקדשת באהבה רבה לידידי הטוב
יוסי מנור ז"ל שלימד אותי כל כך הרבה והלך
מאיתנו בפתאומיות.
הכותבת הינה בעלת סוכנות "קשר ביטוח פנסיה
ופיננסיים" וחברה בוועדה הבין דורית בלשכה.

כנס פיננסים ה8-
 2022ע"ש ארז גוטמן ז"ל
מייסד ויו"ר חברת ניהול הסיכונים הפיננסיים הגדולה בישראל" ,חיסונים פיננסים" ,המלווה מאות חברות
ומחבר הספר "ישראל סיפור הצלחה" .חוקר ומנתח שנים רבות את המשק הישראלי תוך השוואות
ל OECD-ומנפץ תפיסות שגויות ,הטעיות ופייק ניוז.

ד"ר אדם רויטר

16.6.2022

ביתן  ,10אקספו תל אביב

בין הנושאים בהרצאתו:
מה תהיה ההשפעה על ישראל של מלחמת רוסיה אוקראינה?
האם ההייטק הישראלי צפוי להיפגע מהנפילות בנאסדאק?
עד כמה המשק הישראלי באמת איתן פיננסית?
האם החרם הכלכלי פוגע בישראל? מה ההשלכות הכלכליות של הסכמי אברהם?
היקף התלות של מדינות ערב סביבנו בגז ובמים שלנו ועוד.

להרשמה לכנס  -לחצו כאן

סוכן הביטוח

כמגדלור פיננסי

חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

סוכנים ,למבוטחי הבריאות שלכם
בהראל יש הטבות בלעדיות:
שירותי הבריאות של
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד
שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות

ֵמחיר
ַאטרקטיבי

חיסונים
וטיפולים שוטפים

שירותי הבריאות של  Marpetאינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות
שוק ההון .השירותים ניתנים על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד .הפרטים
המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח למרפאט .ההטבות
הן למצטרפים חדשים למרפאט ,המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.
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חבות מעבידים
האם חברת הביטוח רשאית להפחית את חובות המעביד מתגמולי הביטוח
של העובדים? עו"ד ג'ון גבע מסביר ומציג פסיקה בנושא

כ

ל מי שעוסק בביטוח נחשף לסיטואציות
של דחיית דרישה לקבלת תגמולי
ביטוח או הפחתתם בנימוקים שונים.
אחת מהדרכים הללו היא העלאת הטענה כי ניתן
להפחית מתגמולי העובדים את חובות המעבידים
במקרה של אירוע ביטוחי מסוג תאונת עבודה.
בנושא זה ניתן פסק דין חשוב בבית משפט השלום
בחיפה הדן בשאלה :האם למבטחת עומדת הזכות
לקזז את חובות המעביד מתגמולי העובדים
הנפגעים בתאונת עבודה.

התביעה .הוא טען כי נתקל בשקית המכילה
פסולת בנייה ורגלו נתקעה בשקית ולא כי
החליק על שקית ניילון ריקה .המבטחת טוענת
כי מדובר היה בשקית פסולת בנייה גדולה שניתן
היה להבחין בה בקלות אם רק התובע היה נוקט
במשנה זהירות.
במישור הביטוחי ,טוענת המבטחת ,כי יש
להפחית את שיעור ההשתתפות העצמית מסכום
הפיצוי שייפסק לתובע ,ככל שייפסק .שווי
ההשתתפות העצמית עמד על סך של 10,041

להבחין בה ,סביר מאוד כי עת מחזיק העובד דלי
זפת חם ,עיקר תשומת לבו תהיה נתונה לדלי זה.
יתרה מכך ,לא הוכח כי התובע צעד באופן בלתי
סביר או באדישות או בפזיזות כלשהי .בסך הכל,
התובע היה מרוכז בדלי ולכן אין להשית עליו
אשם תורם בנסיבות אלה.

קיזוז החבות

שנית ,בעניין קיזוז ההשתתפות העצמית
מהפיצוי לתובע ,יש לדחות את טענת המבטחת.

רקע

צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

בפני בית משפט השלום בחיפה הוגשה תביעה
לקבלת תגמולי ביטוח על ידי עובד שנפגע
בתאונת עבודה במסגרת עבודתו כנגד המעבידה,
חברת עבודות קבלניות ,וכנגד חברת הביטוח
המבטחת אותה בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות,
אשר כוללת גם כיסוי ביטוחי בגין חבות מעבידים
[ת"א (שלום חי') .]46718-09-19
לטענת התובע ,ב ,29.08.2018-במהלך יום
העבודה ,עת סיים התובע את ארוחת הצהריים
קם וניגש אל חבית הזפת כדי למלא בזפת דלי
שהחזיק בידיו .לאחר שמילא את הדלי הוא החל
לצעוד לכיוון פועל האיטום ובדרכו דרך על
שקית ניילון ,החליק עליה ונפל בחוזקה תוך
שהזפת החמה נשפכה על גופו והסבה לו נזקים
קשים.
לטענתו ,הסכנות האפשריות באתר העבודה
ידועות למעביד ובכל זאת הוא לא התריע
לעובדים בפני סכנות אלה .בנוסף ,טוען התובע
כי המעביד התרשל בקיום חובותיו הבסיסיות
כלפי התובע :לא דאג לניקיון אתר העבודה
והמעברים; לא סיפק בגדי ונעלי עבודה ייעודים
לסוג העבודה בה עבד; לא סיפק מגן אישי בסיסי
שהיה בו כדי למנוע את המגע בין הזפת החמה
לבין גופו ,ובכך הפר המעביד חובות המוטלות
עליו מתוקף תקנות הביטוח בעבודה (ציוד מגן
אישי) ומתוקף תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(מסירת מידע והדרכת עובדים) .לבסוף ,טוען
התובע כי אין להשית עליו אשם תורם ,שכן הוא
לא פעל באופן רשלני עת החליק על השקית.

החמרת הסיכון

המעבידה ,החברה הקבלנית ,לא הגישה כתב
הגנה ולא התייצבה לדיונים .לאחר מכן ,כשהוגש
כתב הגנה הוא הוגש אך ורק בשם המבטחת.
לטענת המבטחת ,הנתבעת השנייה ,יש להשית
על התובע אשם תורם בשיעור של  .30%לטענתה,
בעדותו מסר התובע עדויות הסותרות את כתב

האם למבטחת עומדת הזכות לקזז את חובות המעביד מתגמולי העובדים הנפגעים בתאונת עבודה

שקל בערכים נומינליים .עוד נטען ,כי המעבידה
לא דיווחה למבטחת על ההיקף האמיתי לשווי
הפרויקט ,דבר שגרם להחמרת הסיכון של
המבטחת ,מבלי ששולמה פרמיה מתאימה.

אשם תורם

נטען ,כי המעבידה הצהירה לצרכי הפוליסה,
נכון למועד התאונה ,על עבודות בהיקף של
כ־ 700אלף שקל כשבפועל היקף העבודות עמד
על סך של כ־ 1.5מיליון שקל .מכאן ,לשיטתה
יש להגביל את חבותה לשיעור של כ־ 50%מנזקי
התובע.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות,
קבע ביהמ"ש כי דין התביעה להתקבל וכי
המבטחת תישא במלוא תגמולי הביטוח.
ראשית ,דן בית המשפט בסוגיית אשם התורם.
בין אם מדובר בשקית בעלת נפח שניתן להבחין
ובה ,ובין אם מדובר בשקית ריקה שלא ניתן

בהתאם לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א ,1981-חייבת
המבטחת בחבות מעבידים לשלם לעובד שנפגע
את מלוא הנזק שנגרם לו באירוע הביטוחי .גם
אם הממונה על שוק ההון אישר פוליסה המתירה
למבטחת להסדיר את חובות המעביד באמצעות
קיזוז תגמולי הביטוח של הניזוק ,אין הכרח לקבל
את אישור הממונה לגבי פוליסת הביטוח כברירת
מחדל לתקינות הפוליסה (הלכת זליגמן בבית
המשפט העליון).
תמצית ההחלטה של בית משפט השלום :דין
התביעה להתקבל .המבטחת תישא במלוא הנזק
שנגרם לעובד .אין למבטחת את הזכות לקזז
את חובות המעביד מפיצוי הניזוק וזאת גם אם
הממונה על שוק ההון אישר פוליסה שמתירה
למבטחת לקזז מפיצויי העובד.
הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז ,השרון
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח
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דוד ליפקין

כמה שווה פוליסת ביטוח
החיים של צ’ארלס דיקנס?

הסוף להפסדים התפעוליים? כיסוי
ביטוחי למתקפות סייבר על נמלים

ב

צילוםshutterstock :

מהלך החודשים האחרונים גברו התקפות הסייבר על נמלים וטרמינלים
ברחבי העולם .מתקפות הסייבר שיבשו פריקה וטעינה של אוניות וכן את
לוחות ההמראות והנחיתות של מטוסים .לכן ,ברוקר הביטוח הגלובלי WTW
פעל למציאת פתרון שיענה על צרכי
המפעילים.
ב־ WTWהציגו מוצר חדש שיאפשר
כיסוי ביטוחי כנגד מתקפות הסייבר
על מתקני נמלים וטרמינלים .הפוליסה
מכסה שיבושים תפעוליים הגורמים
להפסדים ,כולל של מפעילי המנופים
והציוד הטכני ,לנזקים שנגרמים
לרכוש ,לשיבושים במשלוח המטען,
לפעולות רגולטוריות והוצאות ניהול
הכיסוי הביטוחי החדש יפצה את הנמלים על נזקי
משברים.
מתקפת הסייבר
ב־ WTWמסבירים שהמוצר הביטוחי
תוכנן ופותח על ידי מומחי הסייבר והספנות כדי לענות על הצרכים המיוחדים של
סקטור זה .התכנון של המוצר נעשה כדי שיהיה קל להבנה ולהפעלה וכדי שיענה
על צרכי הלקוחות.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות
בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לוח הביטוח
דרושים
דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי
משרה לשעות אחה"צ .תנאים טובים מאד למתאימה.
לפנות במייל orit0905@gmail.com
לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות
בסוכנות .טלפון משרד .0774-180060
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? ,לסוכנות ביטוח מגן בנס
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני ,המעוניינים
לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך ,אנו נספק שרתי
תפעול ,משרד ותוכנות .קורות חיים למייל:
moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת
מנוסה .קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.org.il
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון  2חדרים כולל
חשמל ארנונה ₪ 2,400 :אפשרות לקבלת שירותי
משרד  /חיתום .לפרטים -יוסי 054-4890421
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע
ולהשתלבות בסוכנות- 0505293836 .שאול בר
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערו של בן
בייער על פטירת אביו

דני בייער
שלא תדע עוד צער

ז"ל

ה

אם ניסיתם להעריך באיזה סכומים היו מבוטחות
דמויות חשובות בהיסטוריה? חברת הביטוח ציריך
מנסה לתת תשובה ,כאשר פרסמה העתקים דיגיטלים
של פוליסות ביטוח חיים לדמויות ידועות בבריטניה
לרגל מלאת  100שנה לפתיחת השלוחה של ציריך
במדינה.
בין הדמויות נכללו הסופר והמחזאי הידוע צ’ארלס
דיקנס ואנשי בית המלוכה הבריטית ,כמו למשל
הדוכסית של קנט ,האמא של המלכה ויקטוריה ,והנסיך
מאדינבורג ,הבן של המלכה ויקטוריה.
צ’ארלס דיקנס רכש ב־ 19בנובמבר  1841פוליסת
ביטוח חיים על סכום של  5,000ליש”ט .לפי חישובי
ציריך ,הפוליסה בכסף של היום הייתה שווה 300
אלף ליש”ט .דיקנס היה צריך למסור טפסים על מצב
בריאותו שמולאו על ידי מקורבו השחקן וויליאם מקרדי.
השחקן ציין בטופס כי הוא מכיר את דיקנס כארבע־חמש
שנים וציין כי הסופר במצב בריאותי טוב.

דרישות התפקיד :שליטה מלאה ביישומי אופיס ,ידע
וניסיון בעבודת ניהול משרד ,ניסיון בביטוח יתרון .המשרה
מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת קורות
חיים ,psifas2021@gmail.com:טלפון 086289911
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.
קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il

שכירות משנה
משרד מפואר כ  90מ"ר כולל  4חדרים +אופן ספייס
גדול +מטבחון בראשון לציון מאחורי קניון הזהב.
מחיר  53ש"ח למ"ר כולל אחזקה מעלית  +מזגנים
 0508844442ששון מאירי
משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה ,כולל כל
השירותים ,אפשרות לשיתוף פעולה .נייד .0522-903913
משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל  2חדרים
בקומה  7המשרד פנוי מידי .פרטים אצל יהודה זכריה

0522604572
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים
מרוהטים .אופציה לשרותי משרד0505293836 .
shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה בחיפה,
כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים (אופציה לרכישת
ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך) ,משרד צמוד,
מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית .לפרטים ניתן
ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון 050־7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן
יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052־3586060
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052־2944888

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק
פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים
(דירקטורים ,סייבר ,א .מוצר ,א .מקצועית) עם ברוקר
ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות052-8950538 .
סוכנות סגל לביטוח ופיננסים ברעננה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי.
יש לנו ניסיון בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי
המותאם לסוכן הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני
הצדדים כמתכונת להצלחה .סודיות מובטחת .טלפון-
יואל 0528-650201
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק
ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין .סודיות

מובטחת.michaele@b4-u.co 0528741331 .
מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים,
אלמנטרי ,פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־ 40שנה.
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח,
כלל ,הראל ,הכשרת הישוב ,מנורה מבטחים ,מגדל,
הפניקס וכו’ ...תיק רווחי  ,הסכמים גבוהים ,החזרי
תשלומים שואף לאפס ,מוסר תשלום גבוהה ,תביעות
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים  :סוכן הביטוח אלי
פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח ()2009
בע”מ פלאפון 0505665835
אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד
תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות
לביטוח-מוטי office@insisrso.com .0528151188
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054־.2004455
סודיות מובטחתeran@bar .־ins.co.il
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת
קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר 052־ 4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים .אנו מתמחים ביועץ למשכנתה
(חדשה  /מיחזור  /איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח
לשת"פ עמך על תיק המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד
אותך את התחום.בוא נפגש לקפה ,שלמה קרקסוני,
052־2944888
https://www.facebook.com/krsmartmoney

